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Nemzetpolitikai Kutatóintézet: visszalépést jelent az új ukrán 
nyelvtörvénytervezet 
2014. február 26. – MTI, hirado.hu 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szerint visszalépés az ukrán parlament honlapján 

olvasható nyelvtörvénytervezet nemcsak a 2012-es, de az 1989-es szabályozáshoz képest is, 

és az elfogadása esetén jelentősen szűkítené a kárpátaljai magyar közösség már meglévő 

nyelvi jogait. A Kutatóintézet kifejtette: a tervezet jelentős mértékben szűkíti a kárpátaljai 

magyar közösség már meglévő, hagyományosan gyakorolt nyelvi jogait, köztük olyanokat - 

például az anyanyelven folyó általános és középiskolai oktatás jogát -, melyek már a 

szovjet korszakban is léteztek. 

 

Kormányszóvivő: nem fogadjuk el az ukrajnai nyelvtörvény eltörlését 
2014. február 26. – MTI, Kormány.hu 

A magyar kormány határozott álláspontja, hogy semmilyen formában nem fogadja el az 

ukrán nyelvtörvény eltörlését – mondta a kormányszóvivő a kabinet szerdai ülése után 

tartott sajtótájékoztatón. Giró-Szász András közölte: a magyar kormány sürgeti azt is, hogy 

az ukrán állampolgárok vízummentesen utazhassanak az Európai Unióba. 

 

Oda a kétharmados kormány – Közeledik a tűzhöz az RMDSZ 
2014. február 26. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió, 

maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nincs már kétharmados többsége a bukaresti kormánynak, miután a Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) elnöksége kedden késő este véget ért ülésén úgy döntött: kilép az eddig 

kormányzó Szociálliberális Unióból (USL), és ezzel a kabinetből is. Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök – aki az Ungureanu-kormány 2012 áprilisi bukásáig egyszer már volt 

művelődési miniszter – szerda délután elmondta: Victor Ponta felhívta, hogy tárgyaljanak 

a koalícióról, és várhatóan a napokban le is ülnek egyeztetni. Azt mondta, a kormányfő 

egyelőre nem állt elő konkrét javaslattal arra vonatkozóan, milyen tárcákat kínálna fel a 

szövetségnek. „Nem tagadom, a legjobb megoldás az volna, ha minisztereink lennének a 

kormányban, de az is lehetséges, hogy kívülről támogatjuk a kabinetet a parlamentben" – 

hangoztatta Kelemen. Megjegyezte: jelenleg még nincs döntés a kormányra lépésről, erről 

először egyeztetni kívánnak az RMDSZ-en belül.  

 

Memorandummal fordultak a szlovák kormányhoz a felvidéki jogfosztottak 
2014. február 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Öt, magyar állampolgárságát nyíltan vállaló és ezért szlovák állampolgárságától 

megfosztottfelvidéki magyar, valamint az ügyüket felvállaló, emberi jogaikat védő Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán ma a sajtó jelenlétében memorandummal 

fordult Robert Fico kormányfőhöz és Robert Kaliňák belügyminiszterhez. A jogfosztottak a 

szlovák állampolgársági törvény alapján kialakult „alkotmányellenes jogi helyzet” mielőbbi 

megszüntetését kérik. 
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http://www.hirado.hu/2014/02/26/nemzetpolitikai-kutatointezet-visszalepest-jelent-az-uj-ukran-nyelvtorvenytervezet/?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/kormanyszovivo-nem-fogadjuk-el-az-ukrajnai-nyelvtorveny-eltorleset
http://www.kronika.ro/belfold/oda-a-ketharmados-kormany
http://www.hirek.sk/belfold/20140226155328/Memorandummal-fordultak-a-szlovak-kormanyhoz-a-felvideki-jogfosztottak.html
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Irány a Temze-parti toronyház 
2014. február 27. – R. Hahn Veronika – Népszabadság 

A London központjában lévő Millbank Towerbe helyezi ki a Nemzeti Választási Iroda a 

szigetországban élő, ma már százezerre becsült magyar állampolgár számára kialakítandó 

szavazókörzetet. Riskó Nagy László londoni főkonzul lapunknak azt mondta: a 

nagykövetség mindent megtesz a technikai feltételek megteremtéséért, hogy a szavazásra 

jelentkezők biztonságosan és kényelmesen adhassák le voksukat. A magyarországi 

lakcímmel rendelkező magyar választók ügyét nem segíti, hogy a választási törvény 

értelmében kizárólag itt voksolhatnak – április 6-án reggel 6 és este 6 óra között –, még ha 

Észak-Skóciában élnek is, miután a vidéki tiszteletbeli konzulátusok nem számítanak 

kormányzati képviseleteknek. London az egyetlen helyszín, ahol a magyar állam külön 

épületet bérel a szavazásra mondta el Kaleta Gábortól, a Külügyminisztérium sajtófőnöke. 

London után a második legnagyobb rohamra Münchenben számítanak, ahol szintén ezres 

nagyságrendben járulhatnak az urnákhoz magyar állampolgárok. Fogadásukra a 

főkonzulátus épületének udvarán fűthető sátrat állítanak fel. 

 

Voksolhatnak, de nem ér sokat a szavazatuk 
2014. február 27. – Lencsés Károly – Népszabadság 

Eddig 170 ezer határon túli magyar jelezte, hogy szavazni kíván az április 6-i parlamenti 

választáson. Romániából 78 ezren, Szerbiából 24 ezren voksolnának, és már a világ 

mintegy hetven országából érkezett regisztrációs kérelem. Hátrányos 

megkülönböztetésnek tartja a Népszabadság, hogy a kettős állampolgárok könnyebben 

élhetnek – korlátozott – választójogukkal, mint a magyarországi lakóhellyel rendelkező, 

tartósan külföldön élő személyek. 

 

Kelemen: az RMDSZ nem utasítja vissza a párbeszédet a kormányba lépésről 
2014. február 26. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem utasítja vissza a párbeszédet az 

új román kormány megalakításáról, de eddig nem keresték meg a szervezetet – nyilatkozta 

Kelemen Hunor, a szövetség elnöke szerda reggel az MTI-nek. Kelemen Hunor közlése 

szerint az RMDSZ három nagy kérdéscsomaggal ülne a tárgyalóasztalhoz. A kisebbségi 

jogok területén, a gazdasági és szociális ügyek területén, valamint az infrastrukturális 

beruházások területén próbálná érvényesíteni céljait. Kelemen Hunor biztosnak mondta, 

hogy az RMDSZ kisparlamentjének (Szövetségi Képviselők Tanácsa – SZKT) szombatra 

összehívott ülésén nem születik döntés egy esetleges koalíciós megállapodásról. „Az SZKT 

mandátumot adhat a tárgyalásokra, s majd később megerősítheti vagy elvetheti a 

tárgyalások eredményeit" – jelentette ki az elnök. 
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Meghívta az RMDSZ-t a kormányba Ponta 
2014. február 27. – transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Victor Ponta miniszterelnök szerda este bejelentette, felkérte a kormányzásra az RMDSZ-t, 

és a nemzeti kisebbségek frakciójával is tárgyalt. Ponta jövő kedden a korábbi USL 

programját felvállaló új kormányt szándékozik megalakítani, és a struktúrán sem változtat 

2-4 lényegtelen tisztség megszüntetésén kívül, hogy a liberálisok számára is azt az üzenetet 

közvetítse, hogy bármikor visszatérhetnek a kormányba - mondta. Az új kormányt alkotó 

pártok mindegyikének lesz miniszterelnök-helyettese, a miniszterek neveit hétfőn jelenti 

be - mondta továbbá. 

 

Benyújtották lemondásukat a PNL-s miniszterek, megvannak az ügyvivők 
2014. február 26. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Benyújtották lemondásukat a PNL-s miniszterek: távozik Mariana Câmpeanu munkaügyi, 

Eugen Nicolăescu egészségügyi, Ramona Mănescu szállítási, Gigel Ştirbu kulturális, Lucia 

Varga vízügyi és erdőgazdálkodási, Mihai Voicu parlamenti kapcsolatokért felelős és 

Cristian David határon túli románokért felelős tárca nélküli miniszter. Az új kormány 

megalakulásáig a szállítási minisztériumot Dan Şova, az egészségügyit Nicu Bănicioiu, a 

parlamenti kapcsolatokat Robert Cazanciuc, a vízügyet Rovana Plumb, a munkaügyet 

Doina Pană, a kultúrát Mihnea Costoiu veszi át, a diaszpóráért felelős miniszter Titus 

Corlăţean lesz. 

 

Tőkés: minél több magyar képviselő kerüljön be Erdélyből az EP-be 
2014. február 26. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem akarja kockáztatni az erdélyi magyarság európai 

parlamenti képviseletét, ezért nem indít saját jelöltlistát a májusi EP-választásokon. Az 

EMNP felkéri a párt védnökét, Tőkés László EP-képviselőt, fogadja el a Fidesz ajánlatát, és 

induljon a Fidesz-listán újabb brüsszeli mandátumért. Tőkés László a Kossuth Rádió 

munkatársának elmondta: elégedett az EMNP döntésével, de mivel közismert, hogy a 

magyarországi parlamenti választásokig a Fidesz nem foglalkozik az EP-jelöltlista 

állításával, nem tudni mikor készül el a Fidesz listája. Az Orbán Viktorral folytatott 

tárgyalása során csupán elvi lehetőségként beszéltek az ő FIDESZ-listán való indulásáról, a 

miniszterelnök számára is az a legfontosabb szempont, hogy az erdélyiek számára a 

legjobb megoldást találják meg – magyarázta az EP képviselő. 

 

Borbély: politikai stabilitást hozhat egy új kormány 
2014. február 26. – Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

„A Szociáldemokrata Uniónak (USD) nagyon vékony többsége van, két-három szavazat 

csupán, egyértelmű tehát, hogy egy nyugodt többséghez, egy stabil kormányhoz, szükségük 

lesz az RMDSZ-re. Emellett, ha megnézzük az ellenzék oldalát azt látjuk, hogy szét vannak 

darabolódva, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Demokrata Liberális Párt (PDL) 

egyáltalán nem tárgyal egymással, ott nem lehetne építő jellegű többséget kialakítani” – 
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nyilatkozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Hozzátette, ha azt szeretnénk, 

hogy Romániának egy jobb kormánya legyen, és a következő hónapok ne csússzanak el 

újabb instabilitás felé, amelyet az ország gazdaságilag is megérezne, le kell ülnünk 

tárgyalni. „Erre valószínűleg hamarosan sor kerül, hiszen az USD a jövő héten, kedden, 

már véglegesíteni akarja az egyeztetéseket” – magyarázta Borbély. 

 

Elkészült a Magyar Házak jövőjéről szóló vitaindító stratégiatervezet 
2014. február 26. – Erdély Ma 

Az RMDSZ kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia Tanács (KAT) felkérésére 

Dáné Tibor Kálmán, az EMKE volt elnöke elkészítette a Magyar Házak jövőjéről szóló 

vitaindító stratégiatervezetet. „A Magyar Házak közösségi megítélésének, tevékenységi 

hatékonyságának javítása érdekében a meglévő intézményrendszert hálózati formában kell 

továbbgondolni, akár jogi személyiséggel rendelkező egyesület alapításával” – 

hangsúlyozta Székely István, a KAT elnöke, hozzátéve: az EMKE és az RMDSZ 

Társadalomszervezési Főosztályának közös munkájaként a Magyar Házak jogi 

helyzetének, infrastruktúrájának és programkínálatának átvilágítása a 2013-as éven 

befejeződött, amely kiindulási pontja lehet ennek a kezdeményezésnek. 

 

Homályban a választás 
2014. február 26. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Tájékozatlan a lakosság az európai parlamenti választásokat illetően. Főként a jelölteket 

nem tudják megnevezni a lakosok. Januárban egyébként egy felmérés is készült az EP 

választásokkal kapcsolatban. Az állampolgárok 90%-a nem tudta mikor lesznek a 

választások, 63%-a nem tudta, hogy milyen rendszerben történik és 27%-a pedig egyetlen 

EP-képviselőt sem ismert. 

 

Ki lesz a meglepetésember az RMDSZ-listán? 
2014. február 26. – maszol.ro 

Izsák Balázsról tudták, hogy nem vállalja, ezért Böjte Csabát és Gergely Istvánt keresték 

meg, jelenleg pedig – a maszol.ro értesülései szerint – Bölöni Lászlót próbálják meggyőzni 

arról a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetői, hogy induljon az RMDSZ listáján az európai 

parlamenti választásokon. Szombatig kiderül, hogy ki lesz az MPP meglepetésembere. A 

maszol.ro értesülései szerint a jelölt nevét már az RMDSZ is ismeri és elfogadja.  

 

Megtenné ezt a gesztust Victor Ponta az RMDSZ-nek? 
2014. február 26. – maszol.ro 

Cáfolta szerdán a maszol.ro-nak Kovászna megye prefektusa az Evenimentul zileinek 

azokat az értesüléseit, miszerint a miniszterelnök felszólította a kormány területi 

megbízottjait, hogy mondjanak le helyi önkormányzatok ellen indított zászlóperekről. A 

maszol.ro megkeresésére Dumitru Marinescu azt mondta: nem kapott erre vonatkozó 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25527-ki-lesz-a-meglepetesember-az-rmdsz-listan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25502-megtenne-ezt-a-gesztust-victor-ponta-az-rmdsz-nek
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utasítást Bukarestből. „Egyelőre nem érkezett hozzánk semmilyen átirat a kormánytól a 

zászlóperekkel kapcsolatban” – mondta Kovászna megye prefektusa.  

 

Nem akar magyar prefektusokat a PSD-s Horia Grama 
2014. február 26. – maszol.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) háromszéki szervezete nem fogadja el, hogy az RMDSZ 

kormányra kerülése esetén magyar prefektust nevezzenek ki Kovászna megyében, 

jelentette ki szerdán Horia Grama. A szociáldemokraták háromszéki elnöke azt azonban 

természetesnek tartja, hogy a jelenleg liberálisok által vezetett közintézmények élére az 

RMDSZ nevesítsen jelöltet, beleértve az alprefektusi tisztséget is, amelyet jelenleg a 

liberálisok által támogatott Georgeta Gheorghiu tölt be. Horia Grama úgy véli, az RMDSZ 

kormányra kerülése biztosítaná az ország politikai stabilitását, de a háromszéki 

szociáldemokraták nem fogadják el egy magyar prefektus kinevezését, mivel a helyi 

közigazgatás vezető tisztségeit mind az RMDSZ emberei töltik be, ugyanakkor 

elfogadhatatlannak tartják a területi autonómiára vonatkozó követeléseket is.  

 

Szabó Ödön: Nagyváradnak Váradszentmárton pénze kell  
2014. február 26. – maszol.ro 

Nagyvárad és Váradszentmárton tervezett közigazgatási egyesítése felduzzasztaná a bihari 

megyeszékhely lakosságát is, de a városvezetés sokkal inkább a község vagyonára pályáz – 

véli Szabó Ödön. A Bihar megyei RMDSZ  ügyvezető elnöke szerint egyelőre nem kell félni 

attól, hogy a nyelvi jogok alkalmazása szempontjából fontos húsz százalék alá kerül a 

váradi magyarság . „Ez a csatlakozás még nem nyomja húsz százalék alá a magyarságot" – 

mondta a maszol.ro-nak a parlamenti képviselő. Szerinte az egyesítés nyilván ront az 

etnikai arányokon, mivel a magyarság számaránya Váradszentmártonon nem haladja meg 

az öt százalékot, de ebben a pillanatban még nem tolja a nyelvi jogokon kívülre 

Nagyváradot.  

 

Számolni kell a határokon túliakkal 
2014. február 26. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Aradon járt hétfőn Hídvéghi Balázs, 2012 novemberétől a Fidesz határon túli magyar 

közösségekért és magyar diaszpóráért felelős stratégiai igazgatóhelyettese, tavaly júliustól 

országgyűlési képviselő, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának tagja, a Nemzeti 

Összetartozás Bizottságának alelnöke. A Nyugati Jelennek adott interjúban a politikus 

kifejtette: „Első alkalommal kerül sor Magyarországon olyan választásra, hogy a határon 

túli magyarok, és elsősorban a Kárpát-medenceiek aktivitása és érdeklődése nagyon magas 

ebben az ügyben, hogy ők is részt vehetnek a döntésben. Ez megváltoztatja a magyar 

politikai palettát és a magyar politikai kommunikációt is, nagyon helyesen és nagyon jó 

irányban, hisz ezentúl számolni kell a határon túli magyar honfitársainkkal is, az ő 

szavazatuk is hozzájárul és benne lesz abban a döntésben, ami majd az új Országgyűlést és 

ilyen értelemben az új kormányt eredményezi Magyarországon”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25529-nem-akar-magyar-prefektusokat-a-psd-s-horia-grama
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Többet érdemel a szórvány 
2014. február 26. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

„Dél-Erdély a magyarság mostoha gyereke, és ez nagy hiba. A szórvány megerősítésére 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni” – fogalmazott szerdán a dévai Téglás Gábor iskolában 

Hidvéghi Balázs, Fidesz-es országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás bizottság 

alelnöke. „Dél-Erdély szórványmagyarsága többet érdemel, nagyobb figyelmet kell 

szentelnünk neki, nemcsak a tömbvidékkel kell foglalkozni. Közös válaszokat kell 

keresnünk a kihívásokra, közös megoldásokat kell találnunk, olyanokat, amelyek 

megerősítik a szórványmagyarságot, főleg oktatás és nemzeti összetartás terén. Öröm volt 

megismerni a Téglás iskolát, színvonalas oktatás zajlik itt. Minden támogatás – forintba, 

lejbe, vagy euróba – jó helyre jön” – fogalmazott látogatása nyomán Hídvéghi Balázs. 

 

Fejlődik a munkaerőpiac a Székelyföldön 
2014. február 26. – Krónika, Erdély Ma 

Növekedett a munkavállalók száma, és az átlagbér is emelkedett a Székelyföldön tavaly 

január és november között a megelőző év azonos időszakához képest – derült ki a Hargita 

megyei önkormányzat elemzőcsoportja által készített friss felmérésből. A munkaerőpiaci 

mutatók alakulását vizsgáló csoport Hargita, Kovászna és Maros megyei adatokat használt 

fel a statisztikák elkészítéséhez. Az elemzés szerint az elmúlt év január–novemberi 

időszakában több mint 238 ezer alkalmazottat tartottak nyilván a három megyében, ez két 

százalékkal haladja meg a 2012-es adatokat. 

 

Korlátozott anyanyelvű adások 
2014. február 27. – Krónika  

Úgy tűnik, hozzá kell szokniuk a határon túli magyaroknak ahhoz, hogy a nagyobb 

sporteseményeket nem követhetik Knézy Jenő vagy Gundel-Takács Gábor 

kommentárjával, illetve az m1-en nem nézhetnek külföldi – főként amerikai – filmeket, a 

Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által megkötött 

jogdíjszerződések ugyanis ezt nem teszik lehetővé. Elméletileg. Gyakorlatilag viszont a 

kábelszolgáltatón múlik, hogy kódolja-e az eseményt vagy filmet – amelyre az MTVA 

jelezte, hogy csak Magyarország területére rendelkezik sugárzási jogokkal – vagy kockáztat 

annak érdekében, hogy ne veszítse el magyar előfizetőit. 

 

Testvériskolák: határon átívelő barátságok 
2014. február 26. – szekelyhon.ro 

Számos erdélyi és magyarországi tanintézettel ápolnak testvériskolai kapcsolatot a 

székelyudvarhelyi iskolák – derült ki az intézmények vezetőivel folytatott beszélgetésből. A 

kapcsolatok jó része a kilencvenes évek óta tart – az itthoni gyerekek leveleznek más 

vidékeken élő társaikkal, de legalább évente el is látogatnak egymáshoz. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tobbet_erdemel_a_szorvany.php
http://www.kronika.ro/gazdasag/fejlodik-a-munkaeropiac-a-szekelyfoldon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/testveriskolak-hataron-ativelo-baratsagok
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Válaszúton az RMDSZ 
2014. február 27. - Háromszék 

Ismét kelendő lett az RMDSZ, kormányba csábítják, a megroppant kormánykoalíció 

nagyobbik pártja, a szociáldemokraták új partnert keresnek. Felértékelődött újra a magyar 

érdekképviselet, pedig kikosarazták 2008-ban, és a titkos előszerződés dacára 

cserbenhagyták 2012-ben is. Most minden jel szerint az RMDSZ mégis eladó, hisz amióta 

kiszorult a kényelmes hálószobából, azóta vágyik vissza a nászi ágyba. Mindegy, kivel, csak 

ott legyen. 

 

Sötét jövő vár Erdélyben a magyar sportközvetítésekre 
2014. február 27. - Krónika 

Úgy tűnik, hozzá kell szokniuk a határon túli magyaroknak ahhoz, hogy a nagyobb 

sporteseményeket nem követhetik Knézy Jenő vagy Gundel-Takács Gábor 

kommentárjával, illetve az m1-en nem nézhetnek külföldi, főként amerikai filmeket, a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által megkötött 

jogdíjszerződések ugyanis ezt nem teszik lehetővé – elméletileg. Gyakorlatilag viszont a 

kábelszolgáltatón múlik, hogy kódolja-e az eseményt vagy filmet, amelyről az MTVA 

közölte, hogy csak Magyarország területére rendelkezik sugárzási jogokkal, vagy kockáztat 

annak érdekében, hogy ne veszítse el magyar előfizetőit. Így történt ez a téli olimpia idején 

is, amikor az RCS–RDS és a NextGen előfizetői csak román kommentárral követhették az 

eseményeket, a UPC ügyfelei viszont mind a sporteseményeket, mind pedig a filmeket 

szabadon nézhették. 

 

Visszaléptetik Hrušovskýt? 
2014. február 27. – bumm.sk 

A Híd és az SDKÚ berkeiben egyre gyakoribb vélemény, hogy közös jelöltjüknek, Pavol 

Hrušovskýnak fel kellene adnia az államfőjelöltséget, tekintettel gyatra népszerűségi 

mutatóira. Már csak a KDH ragaszkodik hozzá.A Népi Platform pártjainak közös jelöltje, 

Pavol Hrušovský népszerségi mutatói egyre mélyebbre zuhannak, a kezdeti 18 százalék 

helyett legutóbb már csak 3,4 százalékot mértek neki, de legfeljebb 7-8 százalékot 

mutatnak ki neki az ügynökségek. Az SDKÚ és a Híd egyes politikusai arról igyekeznek 

meggyőzni a KDH-tag Hrušovskýt, hogy mielőbb lépjen vissza a jelöltségtől, mivel legfőbb 

ideje lenne, hogy esélyesebb jelöltet támogassanak, a Sme és a Nový Čas is erről számolt be 

a napokban. Az államfőválasztás első fordulójára alig két hét múlva, március 15-én kerül 

sor. 
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http://www.3szek.ro/load/cikk/68093/valaszuton_az_rmdsz
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/sotet-jovo-var-erdelyben-a-magyar-sportkozvetitesekre
http://www.bumm.sk/92500/visszaleptetik-hrusovskyt.html


 

 

 

 

 

 
9 

Zenta: Választási programbemutatót tartott a VMSZ 
2014. február 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Választási programbemutatót tartott a zentai Városházán a Vajdasági Magyar Szövetség. A 

rendezvényen elsőként Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere köszöntötte az 

egybegyűlteket, aki kiemelte, a VMSZ programja teljes program, mert az alapoktól indul, 

és azokra épül tovább. A gazdaság, a megélhetés és a munkalehetőség jelenti a kezdetet, 

hangsúlyozta Ceglédi Rudolf, aki külön kiemelte a program azon részét, amely szerint a 

VMSZ számára a Zentai Közkórház kiemelt jelentőségű intézmény, ami szerinte nagy 

lehetőségeket nyit majd meg nemcsak az intézmény, hanem a község előtt is. 

 

MPSZ: Meg kell menteni a földműveseket! 
2014. február 26. – Vajdaság Ma 

Meg kell menteni a földműveseket, hangsúlyozta a Magyar Polgári Szövetség zentai 

székházában megtartott sajtótájékoztatón Rácz Szabó László, a párt elnöke, aki elmondta, 

a földművesekre kiszabott adók megfizettetésével kapcsolatos petíciójukat mintegy 

ötszázan írták alá. Az MPSZ elnöke a sajtótájékoztatón szót ejtett a március 16-án esetékes 

köztársasági parlamenti választásokról is. Elmondta, a nemzeti közösségek koalíciójának 

listáját úgy állították fel, hogy abban öt párt, három magyar, egy horvát és egy bosnyák 

párt jelöltjei szerepelnek. – Ma kaptam az értesítést, hogy az aláírások összegyűltek, 

gyakorlatilag most már csak az adminisztrációt végzik, és pénteken, 28-án átadjuk a 

listánkat. 

 

Nőtt az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 
2014. február 26. – Magyar Szó 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának nagybecskereki fogadónapján 150 honosítási 

kérelmet vettek át. Ez volt immár a hatodik kihelyezett fogadónap a helybeli Petőfi MME 

székházában, a CMH helyi irodájának közreműködése mellett, amelyeken eddig összesen 

mintegy ezren kérelmezték a magyar állampolgárságot. Május végére vagy június elejére 

tervezik a következő nagybecskereki fogadónapot. Megtartásának pontos időpontja az 

érdeklődők számának alakulásától függ. 

 

„Választások itthon és otthon” 
2014. február 26. – Magyar Szó 

Az előttünk álló időszakot Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja úgy 

jellemezte, mint a „választások itthon és otthon” időszakát. Mint Királyhalmán tett 

látogatása során rámutatott, meg kell nézni a Vajdasági Magyar Szövetség választási 

programját, amely nem szimbólumok köré íródott, hanem a párt 250 ezer magyar ember 

igényeit vette alapul annak megírásában. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16780/Zenta-Valasztasi-programbemutatot-tartott-a-VMSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16778/MPSZ-Meg-kell-menteni-a-foldmuveseket.html
http://www.magyarszo.com/hu/2261/vajdasag_nagybecskerek/108135/N%C5%91tt-az-%C3%A9rdekl%C5%91d%C3%A9s-a-magyar-%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1g-ir%C3%A1nt.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2261/vajdasag_szabadka/108128/%E2%80%9EV%C3%A1laszt%C3%A1sok-itthon-%C3%A9s-otthon%E2%80%9D.htm
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A magyarországi választásokon való részvételre buzdít a VMDP  
2014. február 26. – Pannon RTV 

A magyarországi választásokról, a választási regisztrációról és a szavazás módjairól tartott 

ismertetőt a szabadkai magyar főkonzulátus konzulja, Tóth Anikó Kishegyesen. A 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt által szervezett, Nyitott Ajtó elnevezésű rendezvényen 

gyakorlati tudnivalókról tájékoztatták az érdeklődőket.  

 

Két nap múlva adja át az aláírásokat a Nemzeti Közösségek Listája  
2014. február 26. – Pannon RTV 

Pénteken, azaz az erre lehetséges utolsó napon adja át a szükséges aláírásokat a 

Köztársasági Választási Bizottságnak a Nemzeti Közösségek Listája. Ezt jelentette be mai 

sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki 5-ik helyen 

szerepel a listán. Az ötpárti kisebbségi koalícióban a Bosnyákok Demokratikus Közössége, 

a Magyar Remény Mozgalom, a Horvátok Demokratikus Közössége, a Magyar Polgári 

Szövetség és a Magyar Egység Pártja indul.  

 

Minőségi, anyanyelvi oktatást biztosítani a magyar diákoknak!  
2014. február 26. – Pannon RTV 

Vajdaságban az idei tanévben 1861 elsős iratkozott magyar tagozatra. Ez rekordszámú 

magyar elsős kisdiákot jelent. Még így is több százan vannak azok, akik szerbül kezdték 

meg tanulmányaikat. Pedig bizonyított, hogy az anyanyelven való tanulás adja a 

legértékesebb tudást. A vajdasági pedagógusok közül többen is komoly harcot folytatnak 

az anyanyelvű oktatás mellett. 

 

A királyhalmi demokraták átpártoltak a VMSZ-hez  
2014. február 26. – Pannon RTV 

Egy tucat volt tagja hagyta el a Demokrata Pártot Királyhalmán. Azt mondják, 

megelégelték, hogy a párt vezetősége a falubelieknek – rajtuk keresztül – könnyebb jövőt 

ígér, de szerintük ezért a DP nem tesz semmit, és így kellemetlen helyzetbe hozza őket. A 

pártból kilépő királyhalmiak a Vajdasági Magyar Szövetségben politizálnak tovább. A 

Demokrata Pártot az utóbbi időben többen is elhagyták. Boris Tadić, a párt volt elnöke, 

korábbi államfő saját pártot alapított. Őt követték a párt legszűkebb vezetői közül jó páran. 

A DP szabadkai szervezetét elhagyta Szántó Róbert, a párt volt önkormányzati 

frakcióvezetője is. Most a DP királyhalmi tagozata lépett át a VMSZ-be. 

 

Mezőgazdasági Fejlesztési Irodát avattak a VMSZ képviselői Tóbán 
2014. február 26. – Pannon RTV 

Mezőgazdasági Fejlesztési Irodát avattak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a bánáti 

Tóbán. Az iroda segíti majd a helyi gazdákat, hogy jobban eligazodjanak a pályázati 

lehetőségek között és időben információhoz jussanak az állami támogatásokról. A VMSZ 

politikusai a Tisza másik felén lévő Adára is ellátogattak, ahol családokkal beszélgettek. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=112106
http://pannonrtv.com/web/?p=112116
http://pannonrtv.com/web/?p=112080
http://pannonrtv.com/web/?p=112061
http://pannonrtv.com/web/?p=112072
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Támogatni a kisvállalkozókat 
2014. február 27. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerda délután Pásztor Bálint köztársasági parlamenti képviselő Maglai Jenő szabadkai 

polgármester és Bunford Tivadar, a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke társaságában 

ellátogatott Szalma József autófestő és bádogosműhelyébe, mely több évtizede működik, 

és mára jelentős családi vállalkozássá nőtte ki magát.  

 

Kárpátaljai ukránok is tiltakoznak a nyelvtörvény visszavonása ellen 
2014. február 26. – MTI, hirado.hu 

Lembergután Ungváron is internetes akció indult a nyelvtörvény visszavonása ellen, 

amelynek lényege, hogy a kezdeményezéshez csatlakozók vállalják, egy napig oroszul vagy 

valamelyik kárpátaljai nemzetiség nyelvén beszélnek.A kárpátaljai megyeszékhelyen a 

Beszélj egy napig oroszul! elnevezésű akciót Halina Jarceva, a kijevi 5-ös tévécsatorna 

ungvári tudósítója kezdeményezte Facebook-oldalán, kiegészítve azzal, hogy a 

soknemzetiségű Kárpátalján a tiltakozáshoz csatlakozók szerdán beszélhetnek valamelyik 

nemzetiség nyelvén. 

 

Kárpátalján tovább működik a „legitim államhatalmi szerv” 
2014. február 26. – Magyar Nemzet Online 

Heves vitát követően elhárult a veszélye annak, hogy felszámolja magát Kárpátalja 

népképviseleti szerve. Az ülés napirendjére a korábban regnáló hatalommal elégedetlen 

közvélemény nyomására került fel az önfeloszlatás kérdése. Ivan Baloga tanácselnöknek 

azonban sikerült meggyőznie a képviselők többségét arról, hogy a jelenlegi helyzetben nem 

lenne célszerű a testület feloszlatása, mert az káoszhoz vezetne, ugyanis megbénulna a 

megye létfontosságú intézményeinek működése. 

 

Párhuzamos a megoldás? 
2014. február 26. – Népújság 

Az iskolai beiratkozások kapcsán több pozitív fejleményről lehet beszámolni a kétnyelvű 

területen: egyrészt összességében nőtt az első osztályt szeptemberben megkezdő kisdiákok 

száma, másrészt a Lendván kísérleti projektként futó, az írást és olvasást párhuzamosan 

magyarul és szlovénul tanuló csoport révén itt több mint kétszeresére nőtt a magyart 

anyanyelvi szinten tanuló elsősök száma is. A Muravidék többi kétnyelvű általános 

iskolájában eközben egyre kisebb az úgynevezett „magyar 1"-re járók aránya, így tehát 

jogosan merül fel, hogy talán valóban a párhuzamos és egyenrangú kétnyelvű oktatás 

jelentheti (már csak) a megoldást. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2262/vajdasag_szabadka/108168/T%C3%A1mogatni-a-kisv%C3%A1llalkoz%C3%B3kat.htm
http://www.hirado.hu/2014/02/26/karpataljai-ukranok-is-tiltakoznak-a-nyelvtorveny-visszavonasa-ellen/?source=hirkereso
http://mno.hu/hatarontul/karpataljan-tovabb-mukodik-a-legitim-allamhatalmi-szerv-1213033
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/8215-parhuzamos-a-megoldas
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Mégis kétnyelvű Dobronak Község, a csekk azonban még nem! 
2014. február 26. – Népújság 

Ahogy azt már a Népújság előző számában is megírtuk Koren Stefán dobronaki polgár és 

az illetékes minisztérium levelezését elemezve: bárhogyan is rendelkezik a községek és 

területeinek megalapításairól szóló törvény (ZUODNO), Dobronak Község ennek ellenére 

természetesen kétnyelvű területnek számít. Ebben már akkor is megerősített bennünket 

Göncz László nemzetiségi képviselő, aki közben meg is tette a szükséges lépéseket az ügy 

megnyugtató lezárásához. 

 

A GURS értesítője sem kétnyelvű 
2014. február 26. – Népújság 

A múlt héten a nemzetiségi parlamenti képviselők, Roberto Battelli és Göncz László közös 

levélben fordultak a miniszterelnökhöz. A levélben figyelmeztetik a kormányfőt, a 

kétnyelvűséget illetően egyre nagyobb űr tátong a törvényileg, alkotmányilag lefektetett 

jogok és a joggyakorlat között. A legutóbbi eklatáns példának a geodéziai hivatal (GURS) 

által kiküldött egynyelvű értesítőket tekintik. 

Minden a családban dől el 
2014. február 26. – Népújság 

Hétfőn tartotta dobronaki képviselői fórumát Göncz László nemzetiségi képviselő. Az 

ország általános helyzetének taglalása mellett elsősorban a közszférában egyre inkább 

eltűnő magyar nyelvről, a kétnyelvűség problémáiról, ezáltal a szlovéniai magyarság 

megmaradásának kulcsproblémáiról esett szó. 

 

Beiratkozás a felsőőri kétnyelvű gimnáziumba 
2014. február 26. – Volksgruppen 

A dél-burgenlandi Oberwartban/Felsőőrött működik Ausztria egyetlen magyar-német, 

horvát-német kétnyelvű gimnáziuma. A leendő elsősök még a héten, február 28-ig 

iratkozhatnak be a 2014/15-ös tanévre. Magyarból vagy horvátból alapismeretekre van 

szükség. Ha ezek a bejelentkezés időpontjában hiányoznak, a gimnáziumban tartott 

nyelvtanfolyamokon szeptemberig pótolhatók. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8217-megis-ketnyelv-dobronak-koezseg-a-csekk-azonban-meg-nem
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8218-a-gurs-ertesitje-sem-ketnyelv
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8216-minden-a-csaladban-dl-el
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2633076/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 
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